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V Ljubljani, 1. april 2014 

 

Dan namiznega tenisa je letos potekal 25. marca 2014 na Otočcu. Udeleženci so bili razdeljeni v tri 

delovne skupine s tremi moderatorji, ki so obravnavali teme na podlagi rezultatov anket in 

predlogov, ki so jih oddali predstavniki klubov. 

 

Sklepi delovnih skupin na Dnevu Namiznega tenisa. 

 

1. Skupina 

 

- Liga odbor pripravi predloge za pokalno tekmovanje. 

- Predlogi  starih, popravljenih ali novih sistemih ligaškega igranja morajo biti 

podani liga odboru,  

-  ki jih posreduje klubom, da pridejo delegati na konferenco ligašev z jasnim 

odgovorom, kateri sistem želijo. 

- NTZS se poveže z regijami in izpelje vključitev reg. tekmovanj pod "okrilje" 

NTZS. 

-  Reprezentančni program selektorjev: 

a) pred začetkom sezone podajo A in B seznam reprezentantov STS 

b)koledar tekmovanj za oba seznama 

c)STS bo na svoji prihodnji seji obravnaval in sprejel čim bolj jasne kriterije o 

uvrščanju igralcev v reprezentance in dopolnil Pravilnik o reprezentancah, če 

bo potrebno. 

 

2. Skupina 

 

Pri kandidaturi klubov za organizacijo tekmovanj je potrebno upoštevati dve osnovni 

zadevi, kateri se ne da oceniti s številkami, ampak je potrebno objektivno mnenje TRK 

- prvo je dvorana, katera mora imeti osnovne stvari: primerna velikost za 

igralne mize, primeren prostor za spremljevalce, sanitarije, ustrezna osvetlitev 

dvorane, po potrebi zatemnitev oken zaradi zunanje svetlobe,… 

- drugo je vodstvo tekmovanja : delegat, vrhovni sodnik, računalničar, 

predstavnik prireditelja, seznam sodnikov kateri sodijo 

Glede same organizacije tekmovanj bi bilo potrebno: 

- Ob koncu tekmovanja bi organizator moral podeliti nagrade najboljšim na 

zmagovalnem odru z nekaj spremljajočimi besedami in pohvale za zmagovalce 
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- Potrebno bi bilo prepovedati pospravljanje igralnih miz v dvorani pred koncem 

tekmovanja, saj ropot moti igralce finala 

- Priporočljivo bi bilo, da finalni dvoboj igrajo v malce razširjenem ringu ob 

navzočnosti dveh sodnikov, tako da je finalni dvoboj  že na pogled finale 

- Potrebno bi bilo zmagovalce slikati in slike predložiti NTZS, da jih objavi na 

spletnih straneh 

- Organizator bi moral izdelati tudi uradni bilten z vsemi  osnovnimi podatki o 

organizatorju ter morebitnimi sponzorji ali donatorji 

- Ob koncu tekmovanja bi morali poročilo delegata, katero bi vsebovalo vse 

podatke glede organizacije tekmovanj objaviti na spletnih straneh NTZS. 

- Na temo sojenja na tekmovanjih NTZS in tudi ligi člani ugotavljajo, da prihaja 

do velikih anomalij, saj so na seznamu sodnikov nekatera imena, v resnici 

sodijo pa drugi. Tako predlagamo, da Sodniška komisija  na spletu objavi vse 

sodnike s plačano članarino za prihodnjo sezono in s tem omogoči delegatom, 

da preverijo ustreznost sodnikov  na tekmah.  To velja za tekme lige, kot tudi 

za tekmovanja pod okriljem NTZS. Klub kateri nima svojih sodnikov, si jih pač 

za organizacijo tekmovanja mora pridobiti od drugje. Taksa 15,00 Eur za 

sojenje na tekmi res ni velika, vendar če je sodnik plačan potem je njegovo delo 

resneje. Pri tem naj tudi velja že staro pravilo, da na tekmovanju  ne sme soditi 

igralec, kateri je tekmoval na istem tekmovanju.  

Delovna skupina predlaga tudi sledeče : 

- da bi se tekmovanja pričenjala ob 9.00 uri, saj je celotna Slovenija zelo majhna; 

- na TOP turnirju naj bi bil po 4.krogu enourni odmor; 

- DP članov naj bi imelo fiksni urnik tekmovanj po mizah, tako kot je to na 

mednarodnih tekmovanjih; 

- Ekipna tekmovanja bi se morala igrati na dveh mizah; 

- DP za mlajše kadete in kadetinje bi morali časovno ( en dan ali en dan in pol ) 

prilagajati vsako leto glede na število udeležencev; 

- Glede točkovanja bi brisali točke lanske sezone v jakostnih lestvicah po 

drugem tekmovanju   ( izjema mlajši kadeti, mlajše kadetinje in člani U 21, 

članice U 21 po prvem tekmovanju ) in ne po DP; 

- Točke lige bi pripisovali po vsakem odigranem krogu; 

- Potrebno bi bilo razmišljati o bonus točkah za zmage nad višje uvrščenim 

igralcem; 
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- Igranje lige bi moralo biti bolj fleksibilno , saj klubi lahko iztržijo več, če igrajo 

v njihovi okolici prikladnejšem času; 

- Na DP bi delegat in vrhovni sodnik morala biti delegirana s strani organov 

NTZS; 

- g. Matija Krnc apelira na vse klube, da naj usposobijo svoje sodnike, saj je 

pripravljen izvesti seminarje v vseh krajih Slovenije; 

 

3. Skupina 

 

Pri povečevanju množičnosti in promocije namiznega tenisa  v šoli, klubih in NTZS 

je skupina predlagala sledeče: 

- Pripravi se projekt in razpis za promocijo namiznega tenisa v šoli na podlagi 

katerega se klubu dodelijo praktične nagrade (majice, kape, žogice) za 

spodbujanje članstva; 

- Izdelati je potrebno promocijski video in priročnik za izobraževanje osnov 

namiznega tenisa, ki bi jih lahko uporabljali učitelji, trenerji, starši…; 

- Izvajati promocijo namiznega tenisa v sklopu večjih dogodkov in festivalov 

(Npr. Pika Nogavička, Čarobni dan…); 

- Z novo sezono se uvede članstvo »O«, ki bo brezplačno in bo omogočalo 

sodelovanje na regijskih tekmovanjih; 

- Pri povečanju članstva pri rekreativnih igralcih predlagamo izdelavo članskih 

izkaznic s popusti pri naših sponzorjih; 

- Pripravi se potujoča razstava zgodovine namiznega tenisa; 

- Sporočila za medije, ki se pošiljajo z NTZS se posredujejo tudi klubom, ki jih 

lahko posredujejo lokalnim medijem; 

 

Pri povečanju povezanosti med klubi ter klubi in NTZS predlagamo sledeče: 

- Klubi pripravijo več družabnih dogodkov; 

- Skupščina NTZS se organizira v povezavi z družabnim dogodkom v mesecu 

avgustu; vsako leto naj bo v drugem kraju; 

- NTZS pripravi in pošlje poziv za obiske predstavnikov NTZS v klubih na 

podlagi katerih se s klubom dogovori o podrobnostih za obisk; 

- Pripravi se Strategija za spodbudo razvoja namiznega tenisa po regijah v 

sodelovanju s klubi, da se aktivirajo t.i. »sive lise«; 

 

Razno: 
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- Ker se pripravlja sprejetje Nacionalnega programa športa je potrebno le temu 

uskladiti tudi Strategijo NTZS- Povzetek NPŠ se posreduje klubom; 
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